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Przedmiotowe opracowanie jest dokumentem uzupełniającym do Programu 
ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022. 
Dokument uzupełniający zawiera: 

1. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 
oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 
zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.         
poz. 2081 ze zm.),  

2. Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

3. Opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 
ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
 

Projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022 
zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz          
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) skierowany 
został do konsultacji społecznych. Informujące o tym obwieszczenie zostało 
zamieszczone w BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, na tablicy ogłoszeń           
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, na tablicach ogłoszeń urzędów gmin                
z terenu powiatu ciechanowskiego oraz w tygodniku Czas Ciechanowa.   

Konsultacje społeczne projektu Programu trwały od dnia 21 listopada 2018 r. 
do dnia 11 grudnia 2018 r. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi 
i wnioski do projektu Programu.  

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku         
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Starosta Ciechanowski pismem z dnia 19 września 2019r.  
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz              
do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem     
o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 
03.10.2018r. znak ZS.9011.203.2018.PK stwierdził brak konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony 
środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022. Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie swym wskazał, że przedmiotowy dokument 
nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 
14.11.2018 r. znak WOOŚ-III.410.696.2018.JD również stwierdził, iż przedmiotowy 
projekt nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W piśmie swym wskazał, że 
przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym realizacja ustaleń 
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przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko 
oraz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. 

Sporządzony Program zawiera między innymi analizę uwarunkowań 
zewnętrznych wynikających z dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym, rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w powiecie, 
źródła jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, cele i zadania, które są niezbędne               
do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska oraz 
system realizacji Programu. Działania określone w przedmiotowym opracowaniu mają 
charakter lokalny, będą realizowane na obszarze mieszczącym się w granicach 
administracyjnych powiatu ciechanowskiego.  

Wśród zaplanowanych działań znajdują się zadania inwestycyjne, które 
bezpośrednio przełożą się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, 
zadania o charakterze edukacyjnym, prowadzące do zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zadania o charakterze 
organizacyjno-prawnym. Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy stanu 
środowiska w powiecie. Dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Biorąc pod uwagę stanowiska wyżej wymienionych organów oraz 
uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji                 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            
o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności charakter działań 
przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, 
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
dokumentu Program ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022.   

Cele określone w Programie są spójne z dokumentami strategicznymi, a także 
wynikają wprost z obowiązujących aktów prawnych i programów wyższego rzędu. 

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące              
i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami określonymi w Programie, gminy jako 
prowadzące inwestycje w zakresie ochrony środowiska na swoim terenie, powiat i jego 
jednostki organizacyjne, organy administracji państwowej, służby i inspekcje. 
Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu realizacji 
zadań Programu i efektów w środowisku.  

Pomiar stopnia realizacji celów i zadań określonych w programie będzie odbywał 
się poprzez wskaźniki realizacji. Wskaźniki te są liczbowym przedstawieniem stanu      
lub tendencji, określają w sposób mierzalny wpływ podejmowanych działań                   
na środowisko. Wskaźniki są narzędziem oceny realizacji Programu                                   
w przygotowywanych raportach z jego realizacji.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska co dwa lata będzie sporządzany raport z realizacji Programu. 

Realizacja zadań i przedsięwzięć zaplanowanych w Programie nie spowoduje 
wystąpienia skumulowanego ani transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
zarówno w trakcie realizacji, jak i po zakończeniu. Wobec czego nie ma konieczności 
przeprowadzenia procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Program został 
przesłany do Zarządu Województwa Mazowieckiego celem zaopiniowania. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 495/40/19 z dnia 15 kwietnia 2019r. 
pozytywnie zaopiniował projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu 
ciechanowskiego do roku 2022.   


